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DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Servei d�Acció Social

ANUNCI

La Comissió de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió celebrada el dia 22 de
maig de 2003, va aprovar les Bases per a la
convocatòria del 3r. Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela, Diputació de Barcelona - Àrea
de Benestar Social �La dimensió comunitària
en la intervenció social�, publicades al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
núm. 134 de data 5 de juny de 2003. En ses-
sió de la Comissió de Govern de la Diputació
de Barcelona de data 24 de juliol de 2003 es
va aprovar un dictamen pel qual es disposa
l�ajornament de la data prevista inicialment
per a fer públic el veredicte del Jurat per a la
concessió de la tercera edició del �Premi
Josep Ma. Rueda i Palenzuela� que tindrà
lloc el dia 9 de febrer de 2004, modificant la
base onzena de les bases reguladores de la
convocatòria que, en el successiu, tindrà la
redacció següent: �11. El veredicte del Jurat
es farà públic en el decurs d�un acte el 9 de
febrer de 2004, el qual serà comunicat a tots
els participants�.

Barcelona, 25 de juliol de 2003.
El Secretari, Josep Ma. Esquerda i Roset.
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A

AJUNTAMENTS

Alella

EDICTE

Atès que durant el termini d�informació
pública de l�aprovació inicial del Reglament
d�honors, distincions i protocol de l�Ajunta-
ment d�Alella, segons acord del Ple munici-
pal en sessió de 24 d�abril de 2003, i publi-
cada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona n. 118, de 17/05/2003 i al tauler
d�edictes de l�Ajuntament, no s�han formulat
reclamacions ni al·legacions al respecte, l�es-
mentat Reglament queda aprovat definitiva-
ment segons el punt 2n del mateix acord ple-
nari, i se�n publica el text íntegre.

REGLAMENT D�HONORS, DISTINCIONS I
PROTOCOL DE L�AJUNTAMENT D�ALELLA

CAPÍTOL PRIMER

Disposicions generals

Article 1
Aquest Reglament té per objecte la regula-

ció de tot el que refereix a la concessió d�ho-
nors, distincions i nomenaments honorífics,
atorgats per l�Ajuntament d�Alella per tal de
premiar especials mereixements, qualitats i
circumstàncies que concorrin en els guardo-
nats, persones o entitats, i que hagin contri-
buït o contribueixin a enaltir el nom i el pres-
tigi del poble, o que les seves accions hagin
estat benefactores per a tot el poble d�Alella.
Article 2

El present Reglament estableix les normes
de protocol que regirà la Corporació Munici-
pal i els seus membres, en el desenvolupa-
ment de les seves funcions.
Article 3

Els honors i distincions d�aquest Regla-
ment, seran merament honorífics, sense que
puguin atorgar cap dret econòmic ni admi-
nistratiu.

CAPÍTOL SEGON

Dels honors i les distincions de l�Ajuntament
d�Alella

Article 4
Els honors que l�Ajuntament d�Alella podrà

conferir per premiar especials mereixements
o serveis extraordinaris prestats al poble
seran els següents:

a) Títol de Fill Predilecte d�Alella.
b) Títol de Fill Adoptiu d�Alella.
c) Nomenament d�Alcalde i Regidor

Honorari d�Alella.
d) Medalla d�Honor d�Alella.
e) Medalla d�Alella en les categories d�Or,

Plata i Bronze.
Article 5

1. Amb l�única excepció del Cap d�Estat,
cap de les presents distincions i honors es
podran atorgar a persones que desenvolupin
alts càrrecs a l�Administració, entre els quals
es troba la Corporació en relació de jerarquia

subordinada, funció o servei, mentre que
subsisteixin aquests motius.

2. En tots els altres casos, la concessió de
les distincions honorífiques expressades hau-
ran d�anar precedides del compliment de les
normes establertes en aquest Reglament.
Dels Títols de Fill Predilecte d�Alella i Fill
Adoptiu d�Alella

Article 6
1. La concessió del Títol de Fill Predilecte

d�Alella, sols podrà recaure en qui essent
nascut a Alella, hagi estat destacat de forma
extraordinària per qualitats o mèrits personals
o per serveis prestats en benefici o honor
d�Alella que hagin obtingut consideració
indiscutible en el concepte públic.

2. La concessió del Títol de Fill Adoptiu
d�Alella, es podrà atorgar a les persones que
sense haver nascut a Alella, reuneixen les cir-
cumstàncies assenyalades en el paràgraf
anterior.

3. Tant el Títol de Fill Predilecte com el de
Fill Adoptiu es podran concedir a títol pòs-
tum, sempre que en el finat concorrin els
mereixements anteriorment citats.
Article 7

Els Títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu,
ambdós d�igual categoria constitueixen la
major distinció de l�Ajuntament d�Alella, per
la qual cosa es concediran sempre utilitzant
criteris molt restrictius.
Article 8

1. La concessió dels Títols de Fill Predilec-
te i Fill Adoptiu d�Alella, l�acordarà la Corpo-
ració Municipal, amb el vot favorable de les
dues terceres parts dels regidors assistents a
la sessió, a proposta de l�Alcalde i previ
expedient, en el qual hauran de quedar acre-
ditats els mereixements que justifiquin
aquests honors.

2. Els atributs i els documents dels honors i
les distincions atorgats es lliuraran als guar-
donats per l�Ajuntament, en la seva represen-
tació legal, pel Sr. Alcalde, i en un acte
públic d�homenatge o en la forma que l�A-
juntament disposi en prendre l�acord de la
concessió.

3. Acordada la concessió de qualsevol
dels dos Títols anteriors, la Corporació Muni-
cipal, indicarà la data en que es reunirà per
fer el lliurament a l�agraciat, en sessió solem-
ne, del diploma i de les insígnies que acredi-
tin la distinció, i que es recullen en aquest
Reglament.

4. L�expressat diploma s�estendrà en per-
gamí artístic i contindrà de manera molt suc-
cinta els mereixements que justifiquen la
concessió; la insígnia s�adaptarà al model
que aprovi la Corporació, en el seu dia, i que
serà l�escut heràldic del poble.
Article 9

Les persones a qui es concedeixin els títols
de Fill Predilecte o Fill Adoptiu d�Alella, tin-
dran dret a acompanyar la Corporació Muni-
cipal en els actes o solemnitats a que aquesta
concorri, ocupant els llocs que per això els
estiguin indicats. A tal efecte l�Alcalde diri-



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

31 / 7 / 2003Núm. 182 / Pàg. 4

girà als distingits una comunicació oficial en
què se�ls comunicarà el lloc, la data i l�hora
de la celebració de l�acte o la solemnitat i
se�ls convidarà a assistir-hi.
Del nomenament de Membres Honoraris de
l�Ajuntament

Article 10
1. Podran ser nomenades Alcalde o Regi-

dor Honorari de l�Ajuntament d�Alella, les
personalitats espanyoles o estrangeres, bé
com a mostra de l�alta consideració que li
mereixen, bé com a correspondència a dis-
tincions anàlogues de què hagi estat objecte
la Corporació o les autoritats municipals del
poble. Així mateix, podrà ser atorgada aques-
ta distinció als exalcaldes i exregidors que el
Ple de l�Ajuntament cregui que són mereixe-
dors d�aquest honor.

2. No es podrà atorgar nous nomenaments
dels expressats anteriorment mentre visquin
tres persones que siguin Alcaldes Honoraris o
deu que hagin rebut el títol de Regidor Hono-
rari, llevat que es tracti d�un cas molt excep-
cional, segons el parer de la Corporació, que
haurà de declarar aquesta excepcionalitat
prèviament en sessió plenària per majoria
absoluta.
Article 11

1. La Corporació municipal acordarà la
concessió d�aquests títols honorífics amb el
vot favorable de les dues terceres parts dels
Regidors assistents a la sessió, a proposta rao-
nada de l�Alcalde. Es podrà fer amb caràcter
vitalici o per termini limitat, pel període que
correspongui al càrrec de què es tracti.

2. Acordada la concessió d�aquestes dis-
tincions, els atributs i els documents dels
honors i les distincions atorgats i que es recu-
llen en aquest Reglament es lliuraran als
agraciats per l�Ajuntament i en la seva repre-
sentació legal pel Sr. Alcalde, en acte públic
d�homenatge o en la forma que l�Ajuntament
disposi en prendre l�acord de la concessió.
Article 12

1. Les persones a qui es concedeixin
aquests nomenaments no tindran cap facultat
per intervenir en el govern ni en l�administra-
ció municipal, si bé l�Alcalde podrà encoma-
nar-los funcions representatives que hagin
d�exercir-se fora del terme municipal.

2. En els actes oficials i solemnes que cele-
bri l�Ajuntament, ocuparan el lloc preferent
que la Corporació Municipal els assenyali i
hi assistiran ostentant la distinció acreditativa
de l�Honor rebut.
De la Medalla d�Alella

Article 13
1. La Medalla d�Alella serà un reconeixe-

ment municipal creat per premiar mèrits
extraordinaris que concorrin en personalitats,
entitats o corporacions, tant nacionals com
estrangeres, per haver prestat serveis al poble
o haver-hi dispensat honors.

2. La Medalla d�Alella tindrà el caràcter de
condecoració en el seu grau més elevat de
Medalla d�Honor i Medalla d�Or, Plata i
Bronze.

3. No es podrà atorgar més d�una Medalla
d�Honor a l�any. Igualment la concessió de la
Medalla d�Or, quedarà limitada a quatre a
l�any i la de plata a vuit, sense que existeixi
cap limitació per a les de bronze.
Article 14

1. La Medalla d�Honor serà encunyada en
plata policromada tal i com es detalla en la
descripció dels símbols identificatius de l�A-
juntament d�Alella d�aquest Reglament, i
penjarà d�un cordó de seda de color blau
fosc; quan es tracti d�una entitat o corpora-
ció, el cordó de seda serà substituït per una
corbata del mateix color, perquè pugui
enllaçar la bandera o insígnia que l�hagi d�os-
tentar.

2. Les Medalles d�Or, Plata i Bronze tin-
dran el color del corresponent metall, tal i
com es detalla en la descripció dels símbols
identificatius de l�Ajuntament d�Alella d�a-
quest Reglament, i penjaran d�un cordó de
seda de color granat; quan es tracti d�una
entitat o corporació, el cordó de seda serà
substituït per una corbata del mateix color,
perquè pugui enllaçar la bandera o insígnia
que l�hagi d�ostentar.

3. Per determinar en cada cas la procedèn-
cia de la concessió i la categoria de la Meda-
lla a atorgar, s�haurà de tenir en compte l�ín-
dole dels mèrits i els serveis, la transcendèn-
cia de la tasca realitzada en benefici o honor
del poble i les particulars circumstàncies de
la persona proposada per a la condecoració,
prevalent sempre la qualitat dels mereixe-
ments sobre el nombre d�aquests.
Article 15

1. La concessió de la medalla d�Honor
s�hauria de fer en l�última sessió de l�any que
celebri Ple l�Ajuntament a l�objecte de dispo-
sar de les dades necessàries sobre els millors
serveis prestats. L�acord de concessió s�adop-
tarà per les dues terceres parts dels regidors
assistents i caducarà amb la defunció de l�a-
graciat, deixant lliure la possibilitat de conce-
dir-ne una altra.

2. La concessió de la Medalla d�Or es
podrà fer durant l�any, sense distinció, la
concessió de la Medalla de Plata i Bronze es
farà en l�última sessió de l�any que celebri
Ple l�Ajuntament a l�objecte de disposar de
les dades necessàries sobre els millors serveis
prestats. L�acord de concessió s�adoptarà per
majoria absoluta dels regidors que concorrin
a la sessió.

3. Quan la concessió de Medalles d�Or,
Plata i Bronze es faci a favor dels funcionaris
municipals, s�aplicaran, a més, de les normes
establertes en aquest Reglament, les contin-
gudes en la legislació vigent sobre els funcio-
naris de l�Administració Local.

4. La Medalla de Bronze s�atorgarà al per-
sonal funcionari i laboral d�aquest Ajunta-
ment coincidint amb la seva jubilació.
Article 16

1. Les concessions atorgades seran objecte
d�un acte solemne de lliurament dels corres-
ponents diplomes i distincions, en la data i
forma que l�Ajuntament disposi.

2. El diploma serà estès en pergamí artís-
tic, i la Medalla i el distintiu de solapa s�ajus-
tarà al model aprovat per l�Ajuntament, de
conformitat al que es disposa en l�article 13
d�aquest Reglament.

CAPÍTOL TERCER

Del procediment de concessió d�honors

Article 17
1. La concessió de qualsevol dels honors a

que es refereix aquest Reglament requerirà la
instrucció prèvia de l�expedient oportú, que
serveixi per determinar els mèrits o les cir-
cumstàncies que aconsellin la concessió, la
qual s�exposarà al públic al tauler d�anuncis
oficials de l�Ajuntament, per un període de
quinze dies, durant els quals qualsevulla per-
sona podrà examinar l�expedient i presentar
les reclamacions o objeccions que cregui
més oportunes.

2. Quan es tracti de concedir honors a
personalitats estrangeres es podrà substituir
per un escrit raonat de l�Alcalde dirigit a l�A-
juntament en Ple, perquè el puguin facultar
prèviament a fi que, en nom de la Corpora-
ció, pugui conferir la distinció o les distin-
cions que jutgi adequades, i es donarà comp-
te a la primera sessió plenària que se celebri.

3. La iniciació del procediment es farà per
Decret de l�Alcalde, bé per pròpia iniciativa
o a requeriment d�una tercera part dels mem-
bres que integren la Corporació, o amb motiu
de petició raonada d�un organisme oficial o
d�una entitat o associació de reconeguda
solvència. Quan la proposta es refereixi a un
treballador de la Corporació, es procedirà
d�acord amb el que disposa l�article 14, parà-
graf 3.

4. En el Decret d�Alcaldia es designarà
entre els Regidors un Instructor, el qual s�o-
cuparà de la tramitació de l�expedient.
Article 18

1. L�instructor practicarà totes les diligèn-
cies que estimi necessàries per investigar els
mèrits de la persona o institució proposada,
podrà sol·licitar informes i rebre declaració
de totes les persones o representants d�enti-
tats que puguin subministrar dades o referèn-
cies que condueixin a l�esclariment dels
mèrits.

2. Acabada la pràctica de totes les diligèn-
cies acordades, l�Instructor formularà una
proposta motivada que elevarà a la Junta de
Portaveus, per tal que emeti el seu dictamen i
l�elevi a l�Alcaldia.

3. L�Alcalde a la vista del dictamen de la
Junta de Portaveus podrà acordar l�ampliació
de diligències o acceptar plenament el dicta-
men. En un o altre cas sotmetrà l�expedient,
per escrit raonat al Ple de la Corporació, per-
què acordi la resolució que estimi procedent,
en la manera que es disposa en aquest Regla-
ment.
Article 19

1. S�haurà d�inscriure en un llibre-registre,
que estarà a càrrec del titular de la Secretaria
General, un extracte dels acords de la Corpo-
ració atorgant qualsevol dels honors citats.
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Aquest llibre es dividirà en cinc seccions,
una per cadascuna de les distincions que es
disposa en aquest Reglament.

2. En cadascuna de les seccions indicades
s�inscriuran, per ordre cronològic de conces-
sió els noms i les circumstàncies de cadascun
dels distingits, la relació dels mèrits que
varen motivar la concessió, la data d�aquesta
i si és el cas, la de la seva mort.

3. L�Ajuntament podrà privar de les distin-
cions objecte d�aquest Reglament amb la
conseqüent cancel·lació de l�assentament en
el Llibre registre, qualsevulla que sigui la data
en que haguessin estat conferides, a qui inco-
rri en faltes que aconsellin aquesta mesura
extrema. L�acord de la Corporació en que
s�adopti aquesta mesura, anirà precedit de la
proposta i l�informe reservat de l�Alcaldia i
caldrà el mateix nombre de vots que va ser
necessari per atorgar la distinció que es tracti.
Article 20

Els Honors que la Corporació pugui ator-
gar al Cap d�Estat no necessitaran cap altre
procediment que la prèvia consulta, i en cap
cas s�inclouran en el còmput numèric que
com a limitació estableix aquest Reglament.

DEL CERIMONIAL I PROTOCOL

Preàmbul
La Corporació Municipal atenent la

importància que té el cerimonial i el protocol
per a la seva millor imatge pública, respecte
a la tradició i a la Constitució vigent, vetllarà
pel compliment de les formes i estils en la
organització dels seus actes oficials.
Símbols Municipals

Article 21
S�entendrà per símbols municipals aquells

elements gràfics que identifiquen el Municipi
i la Corporació Municipal i que són d�ús
exclusiu d�aquesta. Comprenen l�escut heràl-
dic i les adaptacions d�aquest aprovades per
la Corporació per a diversos usos o aplica-
cions. Aquests símbols només podran ser uti-
litzats per l�Ajuntament o per qui disposi de
l�autorització municipal per a fer-ne ús.
Article 22

1. L�escut heràldic del municipi d�Alella
quedarà organitzat de la següent manera:

Escut caironat d�atzur, migvol abaixat
coronat d�argent; la filera d�argent. Per tim-
bre, una corona mural del poble.

2. Aprovat per la Generalitat de Catalunya
en Resolució de 21 de maig de 2001.
Article 23

1. La Medalla Corporativa serà una repro-
ducció de l�escut heràldic en plata policro-
mada i penjarà d�un cordó de seda granat,
per als Regidors i d�un cordó de seda blau
fosc per a l�Alcalde.

2. L�Alcalde i els Regidors podran fer-ne ús
en aquells actes que per la seva importància
siguin considerats com a solemnes.
Article 24

D�acord amb el que estableix la Llei
39/1981, mitjançant la qual es regula l�ús de
la bandera i ensenyes, es tindrà en compte el

següent:
1. La bandera d�Espanya juntament amb la

de Catalunya i la d�Alella onejaran a l�exte-
rior de l�edifici de l�Ajuntament i ocuparan
un lloc preferent a l�interior de les dependèn-
cies municipals que es consideri.

2. A la resta dels edificis municipals es
col·locaran aquestes banderes únicament
quan l�acte ho requereixi.

3. En actes organitzats per l�Ajuntament en
locals de propietat privada no es col·locarà
cap bandera institucional.
Cerimonial i Protocol

Article 25
La constitució de la Corporació i la presa

de possessió dels seus membres es farà d�a-
cord al que estableix la Llei 5/85, i l�acte es
revestirà de la major solemnitat. Una vegada
efectuat el corresponent jurament o promesa
del càrrec de cada membre electe, el presi-
dent de la mesa d�edat els imposarà la Meda-
lla Corporativa i els lliurarà la insígnia d�or
corporativa, el mateix procediment per a l�al-
calde, a qui a més se li entregarà el bastó de
comandament, que lluirà en el seu puny l�es-
cut del poble.
Article 26

D�acord amb el que estableix el Decret
189/81 de la Generalitat de Catalunya i el
Títol Tercer d�honors inherents a les distin-
cions, regulat pel R.D. 2099/83, els membres
de la Corporació tindran els següents tracta-
ments protocolaris:

a) L�Alcalde serà Il·lustríssim.
b) Els membres de la Corporació que ocu-

pin càrrecs dintre d�organismes territorials
que tinguin Barcelona com a capital, seran
Il·lustríssims.

c) Els Regidors de la Corporació Municipal
tindran el tractament de Senyor Regidor.

d) Si algun membre de la Corporació té
algun altre càrrec superior al de Regidor, es
tindrà en compte el tractament protocolari
corresponent i es justificarà legalment.
Article 27

Els tractaments protocolaris per als Alcal-
des desapareixeran quan deixin d�exercir el
seu càrrec públic. Només es mantindrà en
aquells casos en els quals aquesta distinció
hagi estat concedida per les lleis, a títol per-
sonal i amb caràcter vitalici.
Article 28

1. En cas de defunció d�un membre de la
Corporació Municipal, una vegada ocorregut
l�òbit, l�Alcalde o la persona que el substi-
tueixi acordarà amb la família del difunt tot
el relatiu al funeral, publicarà una esquela a
la premsa i disposarà, si és el cas, la capella
ardent en un dels edificis consistorials.

2. En cas de defunció d�un distingit amb
els Honors de l�Ajuntament d�Alella que figu-
ren en aquest Reglament, l�Alcalde acordarà
amb la família del difunt la participació de la
Corporació en el funeral i publicarà una
esquela a la premsa.

3. Igualment es procedirà en cas de defun-
ció d�un exalcalde o un exregidor.

4. La Corporació disposarà segons el rang
del difunt: banderes a mitja asta, llibre de sig-
natures, crespons negres, dies de dol, etc.
Article 29

1. L�Alcalde presidirà els actes que orga-
nitzi la Corporació o que se celebrin a les
seves seus o dependències. Cedirà la pre-
sidència a S.M. El Rei, als membres de la
Família Reial i a les autoritats que expressa-
ment s�assenyali. En aquest cas l�Alcalde ocu-
parà el lloc immediat a l�autoritat que presi-
deixi.

2. L�ordre de precedència de la Corpora-
ció a la sala de Plens atendrà el contingut del
Decret d�Alcaldia corresponent.

3. L�ordre de la Corporació Municipal
quan assisteixi als actes oficials i per les
característiques de l�acte no es contempli el
seu ordre a la Sala de Plens, serà el següent:

- Alcalde.
- Regidors ordenats per grups polítics

segons el resultat electoral i que formen la
Comissió de Govern, seguits dels grups de
l�oposició segons el referit resultat. Cada grup
respectarà el seu ordre intern.

4. L�Alcaldia podrà modificar l�ordre des-
crit en el paràgraf 3, d�acord amb la naturale-
sa de l�acte de què es tracti.
Article 30

Cas d�assistir altres autoritats es tindrà en
compte el que estableix el R.D. 2099/83
d�Ordenament General de Precedències de
l�Estat i el Decret 189/81 de Cerimonial i Pro-
tocol a la Generalitat de Catalunya.
Article 31

El dia de la Policia Local se celebrarà el 29
de setembre. Es reglamentarà l�acte d�Home-
natge al Cos i l�entrega de distincions.

DESCRIPCIÓ DELS SÍMBOLS IDENTIFICATIUS DE
L�AJUNTAMENT D�ALELLA

Escut Heràldic
L�escut heràldic del municipi, quedarà

organitzat de la següent manera: Escut cairo-
nat d�atzur, migvol abaixat coronat d�argent,
la filera d�argent. Per timbre, una coroma
mural de poble.
Insígnia

- S�entregarà als membres que formaran la
Corporació Municipal en el dia de la seva
presa de possessió, en metall d�or. Igualment
la lluirà el Secretari General de la Corporació
en els actes solemnes.

- S�entregarà als distingits amb el Títol de
Fill Predilecte, Fill Adoptiu, Alcalde Honorari
i Regidor Honorari, en metall de plata.

- Aquesta insígnia és la reproducció de
l�escut heràldic. Mides: 23 mm x 20 mm.
Diploma

- S�entregarà als distingits amb el Títol de
Fill Predilecte, Fill Adoptiu, Alcalde Honora-
ri, Regidor Honorari, Medalla d�Honor i
Medalla d�Or, Plata i Bronze.

- Per a totes les distincions durà la següent
inscripció: �La Corporació Municipal ha
acordat atorgar aquesta distinció a l�entitat o
persona que es ressenya en aquest document
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per la seva inestimable dedicació al poble
d�Alella�.
Medalla d�Honor

- Serà encunyada en plata amb l�escut
heràldic policromat i la inscripció: �Medalla
d�Honor / Ajuntament d�Alella�, a l�anvers i
al revers lluirà l�ala d�Alella enllaçada amb
un pàmpol i un brot de raïm. Anirà penjada
d�un cordó de seda blau fosc. Mides: 54 mm
diàmetre x 4 mm gruix.

- Juntament amb la Medalla d�Honor s�en-
tregarà el distintiu de solapa (reproducció de
la Medalla). Mides: 15 mm de diàmetre
Medalla d�Alella d�Or, Plata i Bronze

Les Medalles d�or, plata i bronze tindran el
mateix disseny que la Medalla d�Honor, en
un únic color (el que correspongui a cada
grau). En l�anvers la inscripció serà �Ajunta-
ment d�Alella� i el revers serà igual que la
Medalla d�Honor. Anirà penjada d�un cordó
de seda de color granat. Cadascuna s�acom-
panyarà del corresponent distintiu de solapa.
Les mateixes mides que la Medalla d�Honor.
El distintiu de solapa tindrà les mateixes
mides que el distintiu de solapa de la Meda-
lla d�Honor.
Medalla Corporativa

- Serà l�escut heràldic volat, en plata poli-
cromada.

- Mides: 4 cm x 4,5 cm.
- Per a l�Alcalde anirà penjada d�un cordó

de seda de color blau fosc
- Per als Regidors anirà penjada d�un

cordó de seda de color granat.
Bastó de comandament

- Serà de fusta noble, amb cordó nuat de
seda negre, el puny de plata amb l�escut
heràldic del poble i la punta també de plata.

- Mides: 89 cm de llarg i el puny de 20
mm de diàmetre.
Disposició Derogatòria

Es deixa sense efecte el reglament d�Ho-
nors de l�Ajuntament d�Alella, aprovat inicial-
ment per acord de Ple de la Corporació
municipal de 15 de juliol de 1992 i publicat
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
23 de 27 de gener de 1993.

Això no obstant, els honors i les distin-
cions atorgats amb anterioritat a l�aprovació
definitiva d�aquest Reglament es considera-
ran vigents d�acord amb la normativa per la
qual van ser concedits.

Alella, 18 de maig de 2003.
L�Alcalde, Andreu Francisco i Roger.

022003015220
A

Badalona

ANUNCI

L�alcaldessa, Maite Arqué i Ferrer, amb
data 14 de juliol de 2003, ha adoptat una
resolució la part dispositiva de la qual diu:

�Primer. - Crear els fitxers de seguretat
amb dades de caràcter personal anomenats

PGASO i Accessos a dependències, que es
descriuen en l�Annex 1 que s�adjunta a la
present resolució.

Segon. - Aprovar els documents de segure-
tat d�aquests fitxers i incorporar-los al Docu-
ment de seguretat, aprovat per decret d�Alcal-
dia de 28/06/01, com a annexos núms. XIX i
XX.

Tercer. - Publicar aquesta resolució en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i notificar-la
a l�Agència de Protecció de Dades.�

S�adjunta document amb els fitxers de
dades.
Nom del fitxer: Accés a dependències.

Descripció: Control dels accessos a les
dependències municipals.
Nivell de seguretat: Bàsic.
Finalitat: La seguretat i control d�accessos
als edificis.
Col·lectiu: Els ciutadans que accedeixen
als edificis municipals.
Procediment de recollida de la informació:
Circuit de cameres de seguretat.
Estructura bàsica:
Dades de caràcter identificatiu: Imatge.
Òrgan davant el qual es poden exercir els
drets d�accés, rectificació, cancel·lació.
i rectificació: Servei d�atenció al ciutadà.
Cessions: Cossos i forces de seguretat.

Nom del fitxer: PGASO.
Descripció: Programa de gestió assisten-
cial, social i ocupacional.
Nivell de seguretat: Alt.
Finalitat: L�atenció i assistència als ciuta-
dans en l�àmbit laboral i social.
Col·lectiu: Els ciutadans amb problemàti-
ques socials, familiars o laborals, entre
d�altres
Procediment de recollida de la informació.
Entrevistes personals.
Estructura bàsica:
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF,
nom i cognoms, adreça, telèfon.
Dades de característiques personals: Estat
civil, dades de família, data i lloc de nai-
xement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades de circumstàncies socials: Carac-
terístiques de l�habitatge, propietats, pos-
sessions
Dades acadèmiques i professionals: For-
mació, titulacions, experiència professio-
nal.
Dades econòmico-finaneres: Ingressos,
rentes, subsidis.
Òrgan davant el qual es poden exercir els
drets d�accés, rectificació, cancel·lació i
rectificació: Servei d�atenció al ciutadà.
Cessions: No es preveuen.
Badalona, 14 de juliol de 2003.
El Secretari general, Juan Ignacio Soto

Valle.

022003015221
A

Badalona

ANUNCI

Per resolució de l�Alcaldessa de data 5 de
juny d�enguany, es va aprovar amb caràcter
inicial el Projecte bàsic i executiu de reforma
del CAP de la Riera, redactat per Intersalus,
SA, sota la gestió de l�entitat municipal Bada-
lona Gestió Assistencial, SL. Aquest projecte
inclou com a documents la Memòria, el Plec
de prescripcions tècniques particulars, el
Pressupost integrat pel desglossament d�estat
d�Amidaments, descomposició de preus i
pressupost final, els Plànols i l�Estudi de segu-
retat i salut en la construcció. L�import total
del projecte, IVA inclòs és de 304.300,14
EUR.

Aquest projecte es sotmet a informació
pública pel termini de trenta dies naturals
durant els quals, podrà ésser examinat al Ser-
vei de Projectes i Construccions de l�Àrea
d�Urbanisme i Habitatge, perquè puguin pre-
sentar-se reclamacions i/o al·legacions. Si,
transcorregut aquest termini no n�hi ha cap,
el projecte romandrà aprovat definitivament.

Badalona, 15 de juliol de 2003
L�Alcaldessa, Maite Arqué i Ferrer.

022003015222
A

Badalona

ANUNCI

Per acord de la Comissió de Govern de
data 22 de juliol d�enguany, s�acorda el
següent:

Primer. - Aprovar definitivament el projec-
te de Reparcel·lació de la Unitat d�Actuació
de la illa delimitada pel carrer Sant Gregori,
camí de Sant Jeroni de la Murtra, Travessera
de Montigalà i carrer Sant Fermí, presentat
pel Sr. Jorge Sánchez Jabalera, actuant en
representació de la societat Residencial
Badalonesa, S.A., propietària única dels
terrenys que comprenen l�àmbit que s�execu-
ta.

Segon. - Desestimar les al·legacions pre-
sentades per la Sra. Ana Maria Calvo Valver-
de, pels motius expressats a l�antecedent.

Tercer. - Notificar el present acord als inte-
ressats, així com, publicar-lo al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA i a un dels diaris de més
circulació, així com al tauler d�anuncis muni-
cipal.

Quart. - Aquest acord posa fi a la via
administrativa d�acord amb el que estableix
l�article 2.2.b) del Reglament 1093/1997
sobre inscripció en el Registre de la Propietat
d�Actes de Naturalesa Urbanística.

Cinquè. - Facturar al Regidor de l�Àmbit
de Serveis del Territori per a què en nom de
l�Ajuntament intervingui en la signatura dels
documents que calguin per a la plena eficà-
cia d�aquest acord i pugui resoldre les
incidències que en el seu cas es presentin.
(Exp. 28/CNR-1/02).




